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                                             ATIVIDADE DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL - LPT 7 
         -PLANO DE TEXTO- 

  
 

Durante o atual projeto, discutimos o preconceito racial como um dos resultados do encontro 

e do relacionamento entre povos de origens e, consequentemente, características físicas e culturais 

diferentes.  

 Levando em consideração os textos lidos em sala de aula, as nossas discussões durante as 

leituras e o texto que produzimos coletivamente, LPT6, responda às perguntas abaixo de acordo 

com o que se pede: 

 

1 - O que é preconceito racial? O que você acha a respeito disso? 
 
Preconceito racial é julgar as pessoas pela sua cor, desrespeitando-as, muitas vezes 

xingando-as, agredindo-as ou pensando que elas têm menos direitos. Para mim preconceito racial é 
muito errado, pois todos têm os mesmos direitos e devem ser respeitados, independente da cor.  
 
 
2 - Ainda existe preconceito racial no Brasil? Como você pôde perceber isso? 
  

No Brasil ainda existe o preconceito racial e podemos perceber isso porque muitos negros 
moram nas ruas, na maioria das vezes porque não têm empregos, um dos motivos é o preconceito, 
poucas empresas ou lojas contratam negros pela sua cor. Um exemplo é o da atriz Taís Araújo, que 
sofreu preconceito através das redes sociais.  
 
 
3 - Durante as nossas aulas, lemos sobre B. B. King, Zumbi dos Palmares, Dandara, entre outros 
que merecem destaque porque se tornaram personagens históricos da cultura negra. Escolha um 
deles e comente sobre o que fez essa pessoa se tornar um herói negro. 
 
 Um exemplo de herói negro é B.B. King, que mesmo trabalhando em péssimas condições 
quando criança, aprendeu a tocar guitarra sozinho e foi ensinado pela avó a cantar. Vendo todo o 
sucesso que fez sem muitas condições e que combateu o racismo, muitas pessoas foram 
incentivadas a mostrarem o seu talento como ele.  
 
 
4 - Você acha que a escravidão influenciou, de alguma maneira, no preconceito racial? Por quê? 
  

Na minha opinião, a escravidão influenciou no preconceito racial, pois apenas negros eram 
escravos. Eles eram considerados inferiores às pessoas brancas e, para mim, é por isso que hoje 
algumas pessoas se acham superiores aos negros. Um dos motivos dos negros de hoje em dia 
serem agredidos é porque os escravos também eram.  
 
 
5 - O que precisa ser feito para evitar que situações de preconceito racial se repitam? 
 
 Para evitar que situações de preconceito racial se repitam, devemos conscientizar as pessoas 
de que somos todos humanos e, portanto, temos os mesmos direitos e devemos ser respeitados.  
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                                           ATIVIDADE DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL - LPT 8 
 

 

Na LPT7, você produziu quatro respostas para os questionamentos realizados em relação à 

temática abordada no atual projeto. Para esta atividade, você deverá considerar o que foi respondido 

anteriormente. Em seguida, você deverá juntar todas as suas respostas a fim de formar um texto. 

Para isso, é fundamental que você observe as relações existentes entre os parágrafos e se foram 

dadas todas as informações necessárias para que a sua opinião a respeito do tema seja identificada 

e esclarecida diante de suas explicações e  de seus exemplos. No mínimo, o seu texto deve ter três 

parágrafos com, no máximo, trinta linhas.  

Expressões que podem ser utilizadas para estabelecer ligação entre os parágrafos: além 

disso, ademais, sendo assim, dessa forma, por outro lado, além disso, diante disso, com base 

nisso. 

Preconceito 

Preconceito racial é julgar as pessoas pela sua cor, desrespeitando-as, muitas vezes 

xingando-as, agredindo-as ou pensando que elas têm menos direitos. Para mim preconceito racial é 

muito errado, pois todos têm os mesmos direitos e devem ser respeitados, independente da sua cor.  

Além disso, podemos afirmar que no Brasil ainda existe o preconceito racial. Podemos 

perceber isso porque muitos negros moram nas ruas, na maioria das vezes porque não têm 

empregos, um dos motivos é o preconceito, poucas empresas ou lojas contratam negros pela sua 

cor. Um exemplo é o da atriz Taís Araújo, que sofreu preconceito através das redes sociais.  

Ademais, um exemplo de herói negro é B.B. King, que mesmo trabalhando em péssimas 

condições quando criança, aprendeu a tocar guitarra sozinho e foi ensinado pela avó a cantar. 

Vendo todo o sucesso que fez sem muitas condições e que combateu o racismo,  muitas pessoas 

foram incentivadas  a mostrarem o seu talento como ele.  

Dessa forma, na minha opinião, a escravidão influenciou no preconceito racial, pois apenas 

negros eram escravos, eles eram considerados inferiores às pessoas brancas e, para mim, é por 

isso que hoje algumas pessoas se consideram superiores aos negros. Um dos motivos dos negros 

de hoje em dia serem agredidos verbalmente e fisicamente é porque os escravos também eram.  

Com base nisso, é possível concluir que para evitar que situações de preconceito racial se 

repitam, devemos conscientizar as pessoas de que somos todos humanos e, portanto, temos os 

mesmos direitos e devemos ser respeitados.  
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                                           ATIVIDADE DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL - LPT 10 

Na LPT8, você produziu o seu primeiro texto de opinião a respeito da temática abordada no 
atual projeto. Para esta atividade, você deverá, além de considerar o que foi escrito anteriormente, 
observar se, ao ler o seu texto, é possível identificar problemas que possam ser solucionados nesta 
atividade.  

Lembre-se de que esta é uma atividade de reescrita. Sendo assim, você NÃO deverá apenas 
copiar o que consta na atividade anterior, mas refletir a respeito das mudanças que podem ser feitas 
para que o seu texto fique ainda melhor. 

Para refletir a respeito da qualidade do seu texto, atente para os aspectos a seguir: 
● produzir parágrafos de acordo com a sua estrutura;  
● marcar os parágrafos com recuo; 
● produzir texto de opinião; 
● produzir texto de opinião com organização de ideias; 
● utilizar adequadamente os sinais de pontuação; 
● registrar as palavras adequadamente; 
● evitar o uso de gírias, abreviações e expressões inadequadas; 
● respeitar o momento de realização da atividade. 

 

Preconceito 

Preconceito racial é julgar as pessoas pela sua cor, desrespeitando-as, muitas vezes 

xingando, agredindo ou pensando que elas têm menos direitos. Para mim preconceito racial é muito 

errado, pois todos têm os mesmos direitos e devem ser respeitados, independente da sua cor.  

Além disso, podemos afirmar que no Brasil ainda existe o preconceito racial. Podemos 

perceber isso porque muitos negros moram nas ruas, na maioria das vezes porque não têm 

empregos, um dos motivos é o preconceito, poucas empresas ou lojas contratam negros pela sua 

cor. Um exemplo é o da atriz Taís Araújo, que sofreu preconceito através das redes sociais.  

Ademais, um exemplo de herói negro é B.B. King, que mesmo trabalhando em péssimas 

condições quando criança, aprendeu a tocar guitarra sozinho e foi ensinado pela avó a cantar. 

Vendo todo o sucesso que fez sem muitas condições e que combateu o racismo, muitas pessoas 

foram incentivadas  a mostrarem o seu talento como ele.  

Dessa forma, na minha opinião, a escravidão influenciou no preconceito racial, pois apenas 

negros eram escravos, eles eram considerados inferiores às pessoas brancas e, para mim, é por 

isso que hoje algumas pessoas se consideram superiores aos negros. Um dos motivos dos negros 

de hoje em dia serem agredidos verbalmente e fisicamente é porque os escravos também eram.  

Com base nisso, é possível concluir que para evitar que situações de preconceito racial se 

repitam, devemos conscientizar as pessoas de que somos todos seres humanos e, portanto, temos 

os mesmos direitos e devemos ser respeitados.  

 


